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Bjørn Stolt

Fra: Kjetil Johanson
Sendt: tirsdag 17. september 2019 02:17
Til: Bjørn Stolt
Kopi: Simen Short; Jan-Erik Fredriksen; kajasvenneby@gmail.com; 

kaja.svenneby@vegvesen.no; Geert Edmund Olsen; Dag Muggerud
Emne: Re: Budsjett

Hei 

Delta ønsker å stille seg bak ett budsjett som gjenspeiler at IØBR ønsker å jobbe for at vi skal 
tilfredsstille lovkrav og selvfølgelig utføre beredskapsmessige oppgaver på en god måte. 

I og med at Delta er innblandet sent i prosessen og kjenner lite til den vedtatte organisasjonen, er det 
vanskelig å ta ett standpunkt med tanke på ønske om en økt ramme på 2,1 mill.  

Delta ønsker å være med å støtte et budsjett som gir en positiv utvikling for bedriften og dens ansattes 
kompetanse. Slik at man tilfredsstiller både selskapsavtale, sammenslåings rapport (forventningene) og 
lovverket. 

Delta ser frem til ett godt samarbeid og en inkludering i fremtidige budsjett og organisasjonsendringer. 
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13. sep. 2019 kl. 00:23 skrev Bjørn Stolt <bjorn.stolt@iobr.no>: 

Hei. 
Sender som avtalt budsjettet over. Jeg har ikke kommet i havn da ramma mi ligger ca 2,1 mill 
over det som er tildelt. Samtidig så mangler vi 720 tusen i lønn og sosiale utgifter for den siste 
lovpålagte inspektøren på forebyggende. 
 
Vil gjerne at dere kommer med konstruktive forslag, men jeg håper vi slipper en debatt om 
bemanning. Det er vedtatt en organisasjon og jeg forholder meg helt til den. 
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Jeg vil synliggjøre hvor lite midler vi har som frie midler. 
 
Boligseksjon holder jeg utenom fordi det er selvkost og er i havn.Budsjettet ligger vedlagt. 
 
Lønnsramme på brann:                                                       32.580.000,- 
Husleie på brann,betales til eierkommunene:                   2.145.000,- (pluss ca 460.000 fra 
boligseksjon) 
Lån til kommunene                                                                 1.950.000,- 
110 sentralen                                                                           3.360.000,- (økning på 9%) 
Nødnett                                                                                    1.400.000,-  
Brann sin andel av regnskap/Eidsberg                                    300.000,- 
Brann sin andel av KLP forsikring                                             200.000,- 
Brann sin andel av Ikomm                                                         300.000,- 
Diesel på beredskap                                                                   270.000,- 
Vedlikehold brannbiler beredskap                                           750.000,- 
 
Totalt:                                                                                         43.255.000 
Tildelt ramme kr                                                                       43.659.000,- 

Frie midler:                                                       404.000,- 
Av disse skal  det betales ca 600.000 i renter og avdrag til kommunalbanken. 
 

Min ramme er ca 2.1 mill høyere + 720.000,- til inspektør. 
 
Ca 844 kr pr innbygger.  Snitt i Norge i 2016 var på drøye 1000,- pr innbygger. 
 
Ved spørsmål, så ring. Fagforbundet fikk en gjennomgang av budsjettet og Delta vil få det 
samme ved behov. 
 
 
Bjørn 


